TYKSIN SENIORIEN TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Vuosi 2019 on yhdistyksemme 20. toimintavuosi ja juhlavuosi tulee näkymään
toiminnassamme eri tapahtumissa vuoden aikana. Marraskuussa juhlavuosi päätetään
illallisjuhlan merkeissä. Ensi vuosi on myös ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin
yhdistyksemme uudet säännöt ovat voimassa; kevätkokouksessa käydään läpi edellisen
vuoden tilit ja toimintakertomus ja syyskokouksessa suunnataan katse eteenpäin; tehdään
henkilövalinnat, ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
JAOSTOT suunnittelevat ja tuottavat jäsenille monipuolista ja kiinnostavaa ohjelmaa.
HENGELLINEN PIIRI Piirin vetäjänä toimii Ella Raali ella.raali@gmail.com , p.0505625119.
Piiri kokoontuu joka kuukauden toinen tiistai A-sairaalan Hiljaisessa huoneessa
pääsisäänkäynnin vieressä
KÄDENTAITOJEN JAOSTO Jaoston vetäjät Tuija Taipale p.0400934987 ja Arja Kuukkala.
Jaosto kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina kesäkuukausia lukuun ottamatta.
Tilaisuuksissa tutustutaan erilaisiin käsityömenetelmiin osallistujien toiveiden mukaisesti.
Uusia vinkkejä ja ohjeita saadaan osallistujilta, mutta tilaisuuksissa saattaa olla myös
ulkopuolisia käsityöasiantuntijoita. Lisäksi tehdään tutustumismatkoja ja retkiä.
LIIKUNTAJAOSTO Jaoston vetäjä Riitta Virtanen, riitta.virtanen@fimnet.fi , p. 0405159229,
Muut jäsenet: Tuire Johansson, Kaija Kouvo, Annika Salonen ja Pirjo Juola. Kävelyt
maanantaisin eri puolille Turkua ja kokoontuminen pääsääntöisesti Tuomiokirkolla klo 10.30.
Kesäksi on suunnitteilla retki Turun saaristoon. Kupittaan kuntosali torstaisin klo 10.30, jossa
jaoston edustaja neuvoo tarvittaessa laitteiden käytössä. Pilates, tiistaisin Tyksin U-sairaalan
12 kerroksen aulassa. Jumpan vetäjinä Kaija Kouvo ja Maarit Hagström. Keilailu,
keskiviikkoisin, vetäjinä Riitta Virtanen ja Kirsti Timonen
LUKUPIIRI kokoontuu joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona ( ei kesäkuukausina) kahvila
Elviinassa, Yliopistonkatu 15. Luettavat kirjat valitaan yhdessä. Jaoston vetäjinä toimivat Eeva
Peri, eeva.peri@pp.inet.fi, p. 0400960194 ja Karin Järvinen, karinjarvinen@gmail.com ,
p. 0400243728.
KESKUSTELUPIIRI jää tauolle ja etsii uutta vetäjää.
RETKI- JA KULTTUURIJAOSTO Jaoston vastuuhenkilö Leena Uttula, p.0440331878,
uttulaleena@gmail.com ja muut jäsenet Mirja Hovirinta, Heimo Kumlander, Erja Lankinen ja
Riitta Virtanen. Jaoston suunnittelema tulevan toiminnan runko on alla. Kaikista retkistä löytyy
tarkemmin tietoa jäsenkirjeistä ja yhdistyksemme kotisivuilta
Tammikuu:
ke 2.1. Retki Amos Rex museoon Helsinkiin
ti 22.1. Seminaari vapaaehtoistoiminnasta yhteistyössä Lounais -Suomen syöpäyhdistyksen
kanssa
Helmikuu:
la 9.2. Carmen Kinopalatsissa
to 14.2. Retki Paimioon, tutustuminen Paimion parantolaan sekä sähkö- ja käsityömuseoon
Maaliskuu:
ke 13.3.Tutustuminen SA Int-museoon Turun Pansiossa hernekeiton ja musiikin säestyksellä
to 28.3. Virkistyspäivä Lohjalla kylpylähotelli Päiväkummussa

Huhtikuu:
Kevätkokous
Eduskuntavierailu yleisön pyynnöstä
to 25.4. Turun kaupunginteatteri ”Komisario Palmun erehdys”
Toukokuu: Naivistit Iittalassa
Kesäkuu: Lohja:Tytyrin Elämyskaivos ja Alitalon viinitila
Heinäkuu: Jurmon retki
Elokuu: Kesäteatteri
Syyskuu: Lounastapaaminen, Matka
Lokakuu: Lähikohde, museo tms Teatteri
Marraskuu: 20-juhla
Joulukuu: Puurojuhla
YLEISTÄ: Tietoa kaikesta toiminnasta löytyy yhdistyksen kotisivuilta, jäsenkirjeistä, Turun
Sanomien yhdistykset toimivat palstalta ja facebookista

